
Kádár Zoltán János zenetanár 
a hegedűk városában, Szász-
régenben született. Bevallása 
szerint a zene élteti. Már szü-
letése előtt, az anyaméhben is 
magába szívta a zene szerete-
tét. A teológusból lett zeneok-
tatóval a zene fontosságáról, 
zeneterápiáról, tanításról és 
teológiáról beszélgettünk.

→ JAKAB MÓNIKA

Tanulmányaidat a Kolozsvári 
Protestáns Teológiai Intézetben 
végezted, mégsem a papi hiva-
tást választottad. Hogyan lettél 
zeneoktató, pedagógus?

Gyermekkorom óta érdekelt 
a teológia és a világ működése, 
az univerzális törvényszerűségek. 
Nyolcévesen már három idegen-
nyelven beszéltem és tolmácskod-
tam. Később a Kolozsvári Refor-
mátus Kollégiumba felvételiztem. 
Érettségi után Berlinben tanultam, 
majd városi misszionárius lettem, 
és számos helyen tevékenykedtem. 
Sokféle emberrel és élethelyzettel 
ismerkedtem meg a városi gettók-
ban. Honvágyam és hazaszeretetem 
erősebb volt a nyugati ígéreteknél és 
lehetőségeknél, ezért hazajöttem. A 
teológia mellett a képzőművészet, 
színészet, zene, tánc, irodalom, 
történelem, fi lozófi a és a harcművé-
szetek is érdekeltek. 

Habár a teológia elvégzése után 
nem vállaltam gyülekezeti szolgá-
latot, és nem lettem egyetemi ok-
tató sem, attól még a hivatásomat 
követem és annak élek. Tovább 
szolgálok. Járom a magam keskeny 
útját, és szolgálatomat végzem a 
hivatásom szerint. Mindig is ezt 
tettem, csupán más formában. A 
zenetréneri „szerepig” a mesebeli 
senki földjét róttam. Dolgoztam 
építkezésben segédmunkásként, 
majd lovardában láttam el 14 lo-
vat, s közben az ipari alpinizmust 
is kipróbáltam. Munkaruhámat 
öltönyre cserélve külföldi cégben 
lettem ügyfélszolgálati tisztviselő, 
majd ismét fölvettem a hámot és a 
Kolozsvár melletti Feleki-tetőn, az 
Adrenalin Parkban lettem sporta-
nimátor. Jelenleg vállalkozásomon 
belül zeneoktatással foglalkozom, 
emellett tolmácsolok és fordítok 
is. Mesemondó és mesezenész va-

gyok a Tekergő Meseösvény Egye-
sületnél, és tagja a Virtus Transsyl-
vanicus nevű kísérleti társulatnak, 
ahol Hajós János irányítása alatt 
sok mindent ötvözünk: íjászat, 
lovaglás, lovasíjászat, kötéltánc, 
zsonglőrködés, ostor- és fegyver-
forgatás, ének, tánc, hangszeres 
játék, bábművészet, dráma. Azt 
gondolhatja a külső szemlélő, 
hogy ez sokféle és szerteágazó te-
vékenység. De szerintem mindez 
hasonló elvek szerint működik és 
szép harmóniában ötvöződik.

Többéves zenetanítással kap-
csolatos tapasztalat van mögöt-
ted. Hogyan és hol tanítottál az 
elmúlt években? 

Mintegy 15 éve tanítok. A pe-
dagógusi életem azzal kezdődött, 
hogy a barátok kérték, tanítsam 
meg őket is gitározni. Azóta már 
több száz diákomnak adtam át 
azt, amit én is kaptam. Nem én 
akartam zenetanár lenni, hanem 
felkértek rá. Én csak végzem a 
dolgom. Bármilyen kevéssel is 
rendelkezel, oszd meg másokkal, 
add tovább szívből, szeretettel, és 
meglásd, sokan jól laknak belőle 
és maradék is lesz bőven. Ilyen a 
jézusi kenyérszaporítás csodája is. 
Tanítottam a kollégista bentlakás 
emeletes vaságyain, gyermektá-
borokban, zenetáborokban, tan-
termekben, legelőkön és erdei 
tisztásokon, nagyvárosi bérelt 

termekben. Még Szászrégenben 
a Piccolino gyermekkórus és ze-
netábor vezetői, a Banga házas-
pár biztattak, hogy foglalkozzak 
gyerekekkel. Imádkozzak és dol-
gozzak, vezessek áhítatokat és ta-
nítsak, „prédikáljak és zenéljek”. 
Kolozsváron Deme Ilona felkéré-
sére és biztatására az Életfa Csa-
ládsegítő Egyesületnél kezdtem el 
gyermekek és felnőttek számára 
gitárköröket vezetni. Úgy gondo-
lom, a zene és a sport jelentik a tö-
kéletes tanítási, nevelési eszközö-
ket, ami testet és lelket együttesen 
fejleszt. Folyamatosan tanulok, 
tapasztalok és változok. Így van 
ez a pedagógiai módszereimmel 
is. Másképp tanítottam gitárt 15 
évvel ezelőtt. Most pontosan tu-
dom, mit lehetett volna másképp, 
jobban, türelmesebben, okosab-
ban, viszont abban a helyzetben 
az volt a legjobb, amit akkor adni 
tudtam.

A tanításon kívül mikor és hol 
szoktál zenével foglalkozni?

Folyamatosan foglalkozom ze-
nével. Fogmosás közben is gyakor-
lok. Amikor valaki beszél, akkor is 
dalrészleteket hallok a fejemben 
azzal a szósorrenddel, amit épp 
használtak. Egy ideje skandináv 
népzene szól ébresztőként. Nap-
közben klasszikus zenét hallgatok. 
Gyakran előveszek egy-egy hang-
szert, hogy improvizáljak arra a ze-

nére, ami épp megy. Házibulikban 
mindig adnak hangszert a kezem-
be, s akkor máris gitárest kereke-
dik. Szeretem, amikor mindenki 
énekel, mulat, és fokozhatom az 
örömöt a zenélésemmel. Amikor 
megszáll az ihlet, dalokat írok, 
költök, mindenféle formában. De 
amikor szomorú vagyok, akkor ép-
pen magyar keserveseket éneklek. 

Több zenei projektem van, és sze-
retnék végre egy saját lemezt kiad-
ni. Megajándékozni az embereket 
azzal a sok értékkel, amit magam-
ban hordozok. Ez a lételemem. 
Mindegy, milyen eszközzel, milyen 
formában „prédikálok”. Ugyanazt 
az égi rendet csatornázom és köz-
vetítem, akár egy rádiókészülék.

Zeneoktatóként fontos szá-
modra a tudás továbbadása. Mit 
gondolsz a mai pedagógiai rend-
szerről?

Én holisztikusan tanítok, bár-
milyen témáról legyen szó, zene-
elmélet, történelem, önismeret, 
szexuális felvilágosítás, vallás. 
Minden a kommunikációról szól. 
A művészetek és a mozgás, a zene 
és a sport épp erre hivatott, hogy 
képesek legyünk kifejezni mind-
azt, ami különben belénk szorul 
és idővel megbetegít, tönkretesz. 
A feszültségek mindannyiunkban 
felgyűlnek, és nem mindegy, mi-
lyen módon adjuk ki magunkból. 
Építő vagy romboló módon. Sze-
rintem a szülők nevelése mellett 
rettentően fontos a pedagógusok 
nevelési módja. Ez a legfonto-
sabb hivatás. Minden orvosnak, 
papnak, miniszterelnöknek, ka-
tonának és feltalálónak volt egy 
pedagógusa, aki meghatározó 
nyomot hagyott az életében, és 
ennek köszönhetően haladt egy 
adott irányba. Azért romlik a 
társadalom, mert lekicsinylik a 
pedagógusok fontosságát és el-
hanyagolják a pedagógusképzést. 
Hiányolom a pedagógusok tisz-
teletét és a azok megrostálását. 
Másfelől pedig a munka után a 
szülőnek alig jut ideje minőségi 
időt tölteni a gyermekkel. Hol van 
tehát a minőségi idő, ha sem az ok-
tatásban, sem otthon nem élhető 
meg igazán? A pedagógusi szerep 
több, mint munka: identitástudat, 
hitvallás, hivatás. Hiszen nem-
csak ismeretet, hanem teljes körű 
életszemléletet kell átadnia. Egy 
igazi pedagógus maga is királyfi -
lozófusnak tanul: úgy él, és azzá 
formálja a rábízott csemetéit. Ez 
történelmi tény. Vizsgáljuk meg az 
ókori görög iskolákat és tanrend-
szert, valamint az eredményeket, 
amelyeket ez hozott. A görög ci-
vilizáció nyomai és maradványai 
elképesztően értékes és minden 
szempontból fejlett társadalom-
ról árulkodnak. Kiváló emberek 
és közösségek pedig csakis kiváló 
pedagógia által formálhatók.

Hogyan fonódik össze a teoló-
gia és a pedagógia az életedben?

Amikor gyermektáborokban, 
zenetáborokban a gyerekek tet-
ték fel a „ki-mi vagyok én?” és 
„ki-mi az Isten?” kérdéseket, az 
élettapasztalatok eredményét 
sikerült összefoglalnom néhány 
mondatba. 
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→ Kalmár Ferenc: Refl exió a magyar „hibrid revizionizmus”-ra
→ Felújításra, állagmegőrzésre vár Sebesvár
→ Zrínyi Péter vére mosta Bécset – 350 éve végezték ki a Wesselényi-összeesküvés három tagját

Kádár Zoltán János református teológusból lett zeneoktató, akinek igen szerteágazó a művészeti tevékenysége

→ Jelenleg vállalkozáso-
mon belül zeneoktatással 
foglalkozom, emellett 
tolmácsolok és fordítok is. 
Mesemondó és meseze-
nész vagyok a Tekergő 
Meseösvény Egyesü-
letnél, és tagja a Virtus 
Transsylvanicus nevű 
kísérleti társulatnak.
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